Okumayazma ve aritmeti¤in kazan›mlar›n› kutlamak

Çocu¤unuza say›lara iliﬂkin
bilgileri edinmesinde yard›mc› olmak
Evde uygulanabilecek fikirler
Helping your child with numeracy - Ideas to use at home
Say› bilgisi, günlük yaﬂam›m›zda matemati¤in etkili bir ﬂekilde
kullan›m›n› içerir. Say›lar›, ölçüleri ve mekân› her gün kullan›r›z. Her
al›ﬂveriﬂ etti¤imizde veya bankaya gitti¤imizde say›lar› kullan›r›z. Mekân
kavram›m›z bir yemek kutusunu haz›rlarken veya bir arabay› park
ederken kullan›l›r. Dikiﬂ dikti¤imizde, yemek piﬂirdi¤imizde, inﬂaatta,
zaman› söyledi¤imizde veya hava raporunu dinledi¤imizde her ﬂeyi nas›l
ölçmemiz gerekti¤ini kavramam›z gerekir.

Say› saymada çocu¤unuza yard›m etmek
Helping your child with Counting

Çocuklar›n en önce geliﬂtirmeleri gereken becerilerden biri say›
saymakt›r. “Saymak” için, say› sözcükleri ile “maddelerin” do¤ru
say›s›n› eﬂleﬂtirmemiz, sonra da say›lar› s›ras›yla an›msamam›z gerekir.

Evde neler yapabilirsiniz?
What can you do at home?

• Çocu¤unuzdan masay› kurmak için kullan›lan tabaklar›, bardaklar› ve
çatal ve b›çaklar› saymas›n› isteyiniz.
• Bir gömle¤i veya bluzu dü¤melerken çocu¤unuzla birlikte dü¤meleri say›n›z.
• Çamaﬂ›rlar› asarken kulland›¤›n›z mandallar› saymas› için çocu¤unuzu özendiriniz.
• Bir kartondaki yumurtalar› say›n›z ve bunu, birkaç yumurtay› kutudan ald›ktan sonra tekrarlay›n›z.
• Kap›n›zdan kald›r›ma kadar at›lan ad›mlar› say›n›z.
• Domino, ka¤›t oyunlar› ve bir ya da iki zarla oynanan monopoli benzeri oyunlar› oynay›n. Bu, çocu¤unuzun say›
modellerini tan›mas›na yard›mc› olacakt›r.
• Y›lanlar ve Merdivenler oyununu oynay›n. ‹ki zar kullan›n ve çocu¤unuzu, zarla at›lan iki say›y› toplamaya özendirin.
• Çocu¤unuzun say›lar› okumas› ve tan›mas›na yard›mc› olmak için, noktalar yerine üzerinde say›lar olan zarlar›
kullan›n.

Ölçümde çocu¤unuza yard›m etmek
Helping your child with Measurement

Çocuklar›n, uygulamal› durumlarda ölçümün nas›l kullan›ld›¤›n› gözlemesi gerekir. Önce, ölçebilece¤imiz ﬂeyler ve onlar›
ölçmek için kulland›¤›m›z ﬂeyler hakk›nda konuﬂmalar› gerekir. Sonra, ölçüm için kulland›¤›m›z litre, kilogram ve metre
gibi birimleri ö¤renmeleri gerekir.

Evde neler yapabilirsiniz?
What can you do at home?

• Çocu¤unuza, banyoda ve duﬂta oynamas› için de¤iﬂik boyutlarda
plastik bardaklar ve daha büyük boyutta bir kap verin. Çocu¤unuzu,
kab› doldurmak için her bardaktan kaç tane gerekti¤ini tahmin etmeye
özendirin.
• Birlikte yemek yapt›¤›n›zda, yeme¤e kat›lan her maddeden kaç
bardak kullan›ld›¤› konusunda konuﬂun.
• Çocuklar›n kaplar› kumla doldurmas› için büyük plastik bir tekneye
kum koyun. Kumla oynamak için elekler, süzgeçler, plastik kaﬂ›klar,
eski temiz ya¤ kaplar›, plastik ﬂiﬂeler ve huniler, kumla oynamak için
kullan›ﬂl›d›r.
• Çocuklar› kendi kendilerine tartt›r›n. Ailenin di¤er üyelerini ve evdeki
hayvanlar› tart›n.
• De¤iﬂik uzunlukta iki “y›lan” yapmak için model hamurunu kullan›n.
Bir y›lan›n “daha k›sa” ve di¤erinin “daha uzun” oldu¤u hakk›nda
konuﬂun.
• Çocu¤unuzun büyümesini bir boy çizelgesinde kaydedin.
• Olaylar› zaman kavram› ile anlat›n. Örne¤in, “Bunun piﬂmesi yaklaﬂ›k
üç dakika sürecek, o halde senin ekmeklere ya¤ sürmek için zaman›n
olacak.”
• Takvimde özel olaylar› iﬂaretleyin ve o olaylara kaç gün kald›¤› ve o olay›n haftan›n hangi günü gerçekleﬂece¤i
hakk›nda konuﬂun.
• Hava raporunu birlikte izleyin ve bir sonraki günün tahmin edilen s›cakl›klar› hakk›nda konuﬂun. Çocu¤unuza ne
giymesi veya yan›na neler almas› gerekebilece¤ini sorun.

Mekân konusunda çocu¤unuza yard›m etmek
Helping your child with Space

ﬁekiller, nesneler ve konumlar›na iliﬂkin düﬂünceler de matemati¤in kapsam› içindedir. Çocuklar›n ﬂekilleri, nesneleri ve
bunlar›n konumlar›n› tan›mlayabilmeleri gerekir.

Evde neler yapabilirsiniz?
What can you do at home?

• Bir nesneyi tekrar rafa koyarken onun konumu hakk›nda konuﬂun. “Ay›c›k araban›n yan›nda.” “Bebe¤i bu kutunun
üzerine koyal›m.”
• ‹çerde ve d›ﬂarda daire, üçgen, kare veya dikdörtgen ﬂekilli nesneleri araﬂt›r›n. De¤iﬂik boyutlu ﬂekiller ve de¤iﬂik
konumlardaki ﬂekilleri araﬂt›r›n.
• Ka¤›d› katlayarak ﬂapka, kay›k veya uçak yap›n. Yapmakta oldu¤unuz ﬂekiller üzerinde konuﬂun.
• Bir dergideki resmi keserek kendi bulmacan›z› yap›n.
• “Y›¤ma” oyunlar› oynamak için de¤iﬂik boyutlarda kutular ve kaplar kullan›n.
• Okula veya parka yürürken izledi¤iniz yol üzerinde konuﬂun.
• Kurabiye kesiciler kullanarak kurabiyeler yap›n veya model hamurlardan yalanc› kurabiyeler yap›n. Her kurabiyenin
ﬂekli üzerinde konuﬂun.
• Mantarlar, boﬂ iplik makaralar› veya süngerler kullan›p ka¤›da ﬂekiller ç›kar›p kendi hediye paketlerinizi yapmak gibi
eliﬂi etkinliklerine çocu¤unuzu da kat›n.
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